Protokoll telefonmöte 20130923
Närvarande: Örjan Eriksson
Thomas Olsson
Jessica Lundgren
Christer Brolin
Roger Grannas
Anna Hallams

§ 95 Mötets öppnande
Ordförande Örjan Eriksson hälsar alla välkomna till kvällens telefon möte och förklarar därmed mötet
öppnat.

§ 96 Föregående protokoll
Gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 97 Inkomna skrivelser
Utbildningar i distriktet- För att man ska få hålla kurser för B och A licenser för tävlingsledare och
tekniker har vi som krav att dom skall ha gått en kursledarkurs som skall ska uppdateras vart tredje år
som SBF/utskotten inom respektive sportgren ordnar . Förslag på att det skall finnas två godkända
utbildare/Sportgren. Jessica mailar SGA i distriktet och ber dom kolla upp vilka vi har som idag har
genom gått Kursledare kursen som dom sedan mailar Thomas så han får uppdatera listan som vi har.
Kursledare kursen 30/11-1/12 i Arlanda stad kommer ungdomsgruppen samt Lars-Erik Söderström
och Ove Olofsson att skickas ner.

MRG Konferens- 26-27/10 Christer tackar nej att delta på detta, ungdomsgruppen hör sig för om
dom har någon som skulle vara intresserad att åka.

Bilsportens miljöpris- Christer mailar ut till alla SGA och ser om vi har några i distriktet som vi kan
lämna som förslag till detta pris.

§ 98 Ekonomi
Kassör Ann-Kristine deltog inte på detta möte heller vilket är tråkigt, men i god ordning har hon
mailat ut Balans, resultat rapporterna samt Huvudbok i god tid inför mötet som gicks igenom och
lades där efter till handlingarna.

§ 99 Miljö/Säkerhet
Christer säger upp sitt uppdrag som Miljörådgivare från och med årsmötet då han tycker de är
tungrott på grund av dåligt intresse från klubbarna runt om i distriktet. Vi hoppas att klubbarna
såklart kommer att visa större intresse framöver inom denna viktiga bit i bilsporten.

§ 100 Ungdomsgruppen
Har jobbat hårt för att informera om deras arbete och har därmed fått värvat två nya till gruppen
vilket vi blev jätte glada för , Maddelene Sundström och Ida Hässler heter dom nya eldsjälarna.
Intresset för att jobba vidare med nya idéer är i full gång och flitens lampa lyser bland våra
fantastiska ungdomar med bland annat utbildningar, studiebesök, telefonmöten mm

§ 101 Websidan
Webmaster Otto är på hugget och har fått en ny tändning och meddelar att han gärna vill få mer tips
och idéer från oss alla framförallt från ungdomarna som kan komma med nytt tänk kring utformning
mm på sidan.

§ 102 Övriga frågor







Ungdoms gruppen och vice ordförande Thomas hjälps åt med dagordningen till
förbundsårsmötet i Sundsvall.
När och vart skall vårat distrikts årsmöte vara i februari ? Vi funderar vidare på det tills nästa
möte.
Back SM i distriktet
Bosse Edholm har skrivit till ordförande Örjan att han ej längre har förtroende för MNBFs
styrelse och entledigas från uppdraget och Jessica Lundgren går in som SGA Dragracing fram
till konstituerande möte efter årsmötet i Februari 2014 då styrelsen väljer nya SGA .
Nästa möte: Måndag 20131118 KL 19.00

§ 103 Mötet avslutas
Ordförande Örjan Eriksson tackar alla för ett väl genomfört möte och förklarar därmed kvällens möte
avslutat.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Sekreterare

Ordförande

Jessica Lundgren

Örjan Eriksson

